
1 
 

  بهترين متاع

 در أدلّه

 متن أبي شجاع

 

 :تألیف

 أحمد بن حسین بن أحمد إصفهاني

 

 

 :و بیان داليل تخريج أحاديث ،تحقیقترجمه، 

 سید مسلم تخت دار

 

 

 

 مدرسه امیریه

 گیاهدان –جزیره قشم 



2 
 

ائِط   فَْصٌل: وِب  َوََشَ ْزَيةِ  و ج  ، اْْل ل وغ ، ِخَصاٍل: ََخْس   1اْْلِ ، َوالَْعْقل  يَّة  وَرة ، َواْْل رِّ ك    2َواذلُّ
 و شرایط واجب بودن جزیه، پنج خصلت است: بلوغ، و عقل، و آزادی، و مرد بودن،

  در تحفه، نهایه و مغنی در این باره اجماع نقل شده است. . 1

ينَ  ﴿قَاتِل وا :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  ِ ِ  ي ْؤِمن ونَ  َل  اذلَّ ونَ  َوَل  اْْلِخرِ  بِاْْلَْومِ  َوَل  بِاّللَّ م  َرِّ مَ  َما ُي  ول    اّللَّ   َحرَّ  َورَس 
ينَ  ِمنَ  اْْلَقِّ  ِدينَ  يَِدين ونَ  َوَل  ِ وت وا اذلَّ

 
ى  الِْكتَاَب  أ وا َحّتَّ ْعط  ْزَيةَ  ي  مْ  يَدٍ  َعنْ  اْْلِ وَن. َوه  سوره  َصاِغر 

 92توبه، آیه 
اش )در سنت(  نه چیزی را که خدا )در قران( و فرستادهکسانی از اهل کتاب که نه به روز جزا ایمان دارند، و با 

ی  پذیرند، پیکار و کارزار کنید تا زمانی که خاضعانه و به اندازه دانند و نه آیین حق را می اند حرام می تحریم کرده

 توانائی، جزیه را بپردازند.

ِب  َعنْ . 9
َ
َعاٍذ، َعنْ  َوائٍِل، أ نَّ  م 

َ
ا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ َهه   لَمَّ َمَره   اْْلََمِن  إَِل  وَجَّ

َ
نْ  أ

َ
ذَ  أ خ 

ْ
 ِمنْ  يَأ

 ِّ ْتَِلًما َيْعِن  - َحالِمٍ  ك  وْ  ِدينَاًرا، - ُم 
َ
َعافِِريِّ  ِمنَ  َعْدَل   أ ون   ِثيَاٌب  الْم  صحیح، ابوداوود  بِاْْلََمِن. تَك 

0303 
زمانی که معاذ بن جبل را بسوی یمن فرستاد به او فرمان داد که از هر بالغی، یک وسلم  علیه اهلل رسول اهلل صلی

 باشد. ای است که در یمن می دینار بگیرد یا معادل آن از معافری که آن پارچه

افِِعُّ  قَاَل . 1 ِب  ِرَوايَةِ  ِف  الَْقِديمِ  ِف  الشَّ
َ
نَا: َعنْه   الرَّْْحَِن  َعبْدِ  أ ْخََبَ

َ
ْسلََم، َعنْ  نَافٍِع، َعنْ  َمالٌِك، أ

َ
نَّ  أ

َ
 أ

َمرَ  اِب  ْبنَ  ع  نْ : َكتََب  اْْلَطَّ
َ
ْزَية   ت ؤَْخذَ  َل  أ بْيَاِن. النَِّساءِ  ِمنَ  اْْلِ  13889معرفة السنن و اآلثار  َوالصِّ

 امیرالمومنین عمر بن خطاب نامه نوشت: جزیه از زنان و کودکان گرفته نشود.

به صراحت بیان شده: کسانی که به خدا و پیامبرش و روز سوره توبه  92ی  آیهگوید: در  امام شافعی در االم می

رستاخیز ایمان ندارند باید با خواری و ذلت جزیه بپردازند. و مسلّم است که خطاب به بالغین است که دین خدا را 

 شود. ترک کردند و این خطاب، کودکان را شامل نمی

وسلم همانند معنای آیه، از مردان بالغ جزیه گرفت بغیر از کودکان و زنان. و در جای  علیه اهلل سول اهلل صلیسپس ر

دهد که  وسلم فرمان داده که در کارزار، کودکان و زنان را نکشید پس این دلیل می علیه اهلل دیگر، رسول اهلل صلی

 شود. جه از کودکان و زنان جزیه گرفته نمیکند در نتی حکم کودکان و زنان با مردان بالغ فرق می

خطاب به مکلفینی دارد که با  سوره توبه 92ی  آیهشود به همان دلیل که  و همچنین از دیوانه جزیه گرفته نمی

 اختیار خویش، دین خدا را ترک کردند.

 کند.و همچنین پرداخت جزیه بر برده الزم نیست زیرا برده مالی ندارد که با آن جزیه پرداخت 
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نْ 
َ
ونَ  َوأ ْهلِ  ِمنْ  يَك 

َ
وْ  1الِْكتَاِب، أ

َ
نْ  أ بَْهة  ِكتَاٍب. َل   ِممَّ   2ش 

 ی کتاب است. که از اهل کتاب )یهود و نصاری( باشد، یا از کسی که برای او شبهه و آن

قَلُّ 
َ
ْزَيةِ  َوأ ِّ  ِف  ِدينَارٌ  اْْلِ ِط  ِمنَ  َوي ؤَْخذ   َحْوٍل، ك  تَوَسِّ وِسِ  َوِمنَ  ِدينَاَراِن، الْم  ْرَبَعة   الْم 

َ
 أ

  3َدنَاِنرَي.
 شود. ترین جزیه، یک دینار در هر سال است و از متوسط، دو دینار و از توانگر، چهار دینار گرفته می و کم

ينَ  ﴿قَاتِل وا :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 1 ِ ِ  ي ْؤِمن ونَ  َل  اذلَّ ونَ  َوَل  اْْلِخرِ  بِاْْلَْومِ  َوَل  بِاّللَّ م  َرِّ مَ  َما ُي  ول    اّللَّ   َحرَّ  َورَس 
ينَ  ِمنَ  اْْلَقِّ  ِدينَ  يَِدين ونَ  َوَل  ِ وت وا اذلَّ

 
ى  الِْكتَاَب  أ وا َحّتَّ ْعط  ْزَيةَ  ي  مْ  يَدٍ  َعنْ  اْْلِ وَن. َوه  سوره  َصاِغر 

 92توبه، آیه 
اش )در سنت(  خدا )در قران( و فرستادهکسانی از اهل کتاب که نه به روز جزا ایمان دارند، و نه چیزی را که با 

ی  پذیرند، پیکار و کارزار کنید تا زمانی که خاضعانه و به اندازه دانند و نه آیین حق را می اند حرام می تحریم کرده

 توانائی، جزیه را بپردازند.

 .در تحفه، نهایه و مغنی آمده: زیرا در این آیه تصریح شده که از اهل کتاب جزیه گرفته شود

نْت  : قَاَل  َعبَْدَة، بِْن  ََبَالَةَ  َعنْ . 9 َعاِوَيةَ  بِْن  ِْلَزْءِ  ََكتِبًا ك  ى  م  َمرَ  ِكتَاب   فََجاَءنَا َمنَاِذَر، ََعَ رْ : ع   اْنظ 
ذْ  قِبَلََك  َمنْ  ََم وَس  م   فَخ  ْزَيَة، ِمنْه  ِِن، َعوٍْف  ْبنَ  الرَّْْحىِن  َعبْدَ  فَإِنَّ  اْْلِ ْخََبَ

َ
نَّ  أ

َ
وَل  أ  اللِ  رَس 

َخذَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ 
َ
ْزَيةَ  أ  0181، در همین معنا، در بخاری 1831صحیح، ترمذی  َهَجَر. ََم وِس  ِمنْ  اْْلِ

 آمده است. 0183و 
ی جزء بن معاویه )والی امیرالمومنین عمر( بر مناذر )از مناطق اهواز( بودم که  گوید: من نویسنده بجاله بن عبده می

عمر به ما رسید )در آن نامه آمده بود(: به مجوسیانی که مقابل تو هستند نظر کن و از آنان جزیه بگیر. زیرا ی  نامه
 ی( هجر، جزیه گرفت. وسلم از مجوس )منطقه علیه اهلل عبدالرحمن بن عوف مرا خبر داد که همانا رسول اهلل صلی

يَيْنََة، اْبن   قَاَل . 0 ِب  ابِْن  َعنْ  ع 
َ
يٍح  أ َجاِهٍد،: لْت  ق   ََنِ ن   َما لِم 

ْ
ْهلِ  َشأ

َ
ِم، أ

ْ
أ ْرَبَعة   َعلَيِْهمْ  الشَّ

َ
ْهل   َدنَاِنرَي، أ

َ
 َوأ

ِعَل : »قَاَل  ِدينَاٌر، َعلَيِْهمْ  اْْلََمِن  ْزَيةِ  بَاب  بخاری،  .«الْيََسارِ  قِبَلِ  ِمنْ  ذىلَِك  ج  َواَدَعةِ  اْْلِ ْهلِ  َمعَ  َوالْم 
َ
 اْْلَْرِب. أ

به مجاهد گفتم: حال اهل شام چیست که از آنان، چهار دینار و از اهل یمن، یک دینار جزیه گوید:  ابن ابی نجیح می
 شود؟ گفت: به خاطر توانگری آنان. گرفته می

ِب  َعنْ 
َ
َعاٍذ، َعنْ  َوائٍِل، أ نَّ  م 

َ
ا وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ َهه   لَمَّ َمَره   اْْلََمِن  إَِل  وَجَّ

َ
نْ  أ

َ
ذَ  أ خ 

ْ
ِّ  ِمنْ  يَأ  َحالِمٍ  ك 

ْتَِلًما َيْعِن  - وْ  ِدينَاًرا، - ُم 
َ
َعافِرِيِّ  ِمنَ  َعْدَل   أ ون   ِثيَاٌب  الْم   0303صحیح، ابوداوود  .بِاْْلََمِن  تَك 

وسلم زمانی که معاذ بن جبل را بسوی یمن فرستاد به او فرمان داد که از هر بالغی، یک  علیه اهلل رسول اهلل صلی
 باشد. ای است که در یمن می بگیرد یا معادل آن از معافری که آن پارچه دینار
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نْ  َوََي وز  
َ
يَافَة   َعلَيِْهم   ي ْشََتََط  أ ْزَيِة. ِمْقَدارِ  َعنْ  فَْضًل  الضِّ   1اْْلِ
 که زیادتر از مقدار جزیه، بر آنان میهمانی شرط کند. شود آن و جایز می

ن   ْزَيةِ  َعْقد   َوَيتََضمَّ ْرَبَعةَ  اْْلِ
َ
ْشيَاَء: أ

َ
نْ  أ

َ
ْزَيَة، ي ؤَدُّوا أ نْ  2اْْلِ

َ
ْحََكم   َعلَيِْهمْ  ََتِْريَ  َوأ

َ
 أ

  3اْْلِْسَلِم.
 که بر آنان احکام اسالم جاری شود. که جزیه را پرداخت کنند، و آن ی چهار چیز است: آن و عقد جزیه دربرگیرنده

نَّه   نَافِعٍ  َعنْ . 1
َ
َث  أ َمرَ  َعنْ  َحدَّ نَّه   ع 

َ
ْزَيةَ  ََضََب : »أ ى  اْْلِ ِّ  ََعَ ٍل  ك  ْرَبِعيَ  اْْل ل مَ  بَلَغَ  رَج 

َ
وْ  - ِدرَْهًما أ

َ
 أ

ْرَبَعةَ 
َ
ى  الَْوِرَق  فََجَعَل  - َدنَاِنريَ  أ مْ  ََكنَ  َمنْ  ََعَ َها بِالِْعَراقِ  ِمنْه  نَّ

َ
رْض   ِِل

َ
َهَب  وََجَعَل  َوِرٍق، أ ى  اذلَّ ْهلِ  ََعَ

َ
 أ

امِ  َها َوِمْصَ  الشَّ نَّ
َ
رْض   ِِل

َ
َهِب، أ ْرَزاَق  ذىلَِك  َمعَ  َعلَيِْهمْ  َوََضََب  اذلَّ

َ
ْسِلِميَ  أ م   الْم   ََكنَ  الَِّت  َوِكْسَوَته 

َمر   َوَها ع  ْسِلِميَ  ِمنَ  بِِهمْ  نََزَل  َمنْ  وَِضيَافَةَ  انلَّاَس  يَْكس  يَّاِمِهنَّ  َْلَالٍ  ثََلَث  الْم 
َ
صحیح، مصنف  .«َوأ

 12918عبدالرزاق 

عنه بر هر مرد بالغی، چهل درهم یا چهار دینار قرار داد. اهل عراق که صاحب )درهم(  اهلل امیرالمومنین عمر رضی
نقره بودند از آنان )درهم( نقره گرفت و اهل شام و مصر که اهل )دینار( طال بودند از آنان )دینار( طال گرفت. و به 

پوشاند؛ نیز بر آنان فرض کرد و همچنین مسلمانانی که  ردم میهمراه آن، خوراک و پوشاک مسلمانان که عمر به م
 کنند میهمانی کردنِ آنان به مدت سه شبانه روز نیز بر آنان فرض کرد. نزد آنان باراندازی می

ْسلَمَ  َعنْ 
َ
َمرَ  َمْوَلى  أ اِب؛ بِْن  ع  نَّ  اْْلَطَّ

َ
َمرَ  أ اِب  ْبنَ  ع  ْزَيةَ  ََضََب  اْْلَطَّ ى  اْْلِ ْهِل  ََعَ

َ
َهِب ا أ ْرَبَعةَ  ذلَّ

َ
 أ

ى . َدنَاِنريَ  ْهِل  وَََعَ
َ
ْرَبِعيَ  الَْوِرقِ  أ

َ
ْرَزاق   ذىلَِك  َمعَ . ِدرَْهماً  أ

َ
ْسِلِمَي، أ يَّاٍم. ثََلثَةِ  وَِضَيافَة   الْم 

َ
صحیح،  أ

 212الموطأ 

و میهمانی سه  عمر بن خطاب بر اهل طال، چهار دینار و بر اهل نقره، چهل درهم و به همراه آن، خوراک مسلمانان
 روز جزیه زد.

 که گذشت. 0181و بخاری  0303ابوداوود و روایت ی توبه  سوره 92ی  آیهدلیل آن  .9

 کردند. وسلم و خلفای راشدین، احکام اسالم را در مورد آنان اجرا می علیه اهلل زیرا رسول اهلل صلی. 0

َمَر، ابِْن  َعِن  نَّ  ع 
َ
وَل  أ َنى  ِف  رََجمَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ، الزِّ ْيِ وِديَّ ًل  َيه  ةً  رَج 

َ
مسلم  َزَنيَا. َواْمَرأ

1122 

 وسلم ، مرد و زن یهودی که زنا کرده بودند را سنگسار کرد. علیه اهلل گوید: رسول اهلل صلی ابن عمر می
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نْ 
َ
وا َل  َوأ ر  ، إِلَّ  اْْلِْسَلمِ  ِدينَ  يَْذك  رْيٍ

نْ  1ِِبَ
َ
رٌ  ِفيهِ  َما َيْفَعل وا َل  َوأ ْسِلِمَي. ََعَ  ََضَ  2الْم 

 چه در آن زیانی برای مسلمانان است. که انجام ندهند آن که دین اسالم را یاد نکنند مگر به خیر، و آن و آن

نَّاِر، وََشدِّ  الِْغيَارِ  بِل بِْس  َوي ْعَرف ونَ  وِب  ِمنْ  َوي ْمنَع ونَ  3الزُّ ك   4.اْْلَيِْل  ر 

 شوند. شوند و از سوار شدن بر اسب منع کرده می و به پوشیدن غیار و بستن زنار شناخته می

.  َوَل  َيْعل و اْْلِْسَلم   گوید: ابن عباس می. 1 ْعَّلى ِِبُّ َفَماَت.بخاری، ي  ْسلََم الصَّ
َ
  باب إَِذا أ

 گیرد. نمیاسالم در باال قرار دارد و مافوق اسالم چیزی قرار 

. َوَل  َيْعل و اْْلِْسَلم  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل  ْعَّلى  0193ضعیف، سنن الدارقطنی  ي 

 گیرد. اسالم در باال قرار دارد و مافوق اسالم چیزی قرار نمی
برند. مسلمانان نیز وظیفه  بهره میکنند و از منافع آن  زیرا اهل کتاب با پرداخت جزیه، در سرزمین اسالم زندگی می

 دارند در مقابل تجاوز بیگانگان از آنان حمایت نمایند. پس در مقابل آن حق بدگوئی از اسالم را ندارند.
ی  زیرا در اسالم هیچ مسلمانی حق ندارد به مسلمانی دیگر، آسیب و زیانی برساند پس کافر از باب اولی که اجازه. 9

 شود. میاین کار به او داده ن
که شخص ذمی بر لباس خود نواری بدوزد که با رنگ لباسش مغایرت داشته باشد. و معموال این نوار بر  غیار: آن .0

 شود. روی دوش دوخته می
 شود. پیچند؛ زنار گفته می ای که دور کمر می به طناب غلیظ یا پارچه زنار:

عنه با آنان مصالحه کرد یکی از مفاد قرارداد این بود که  اهلل در مغنی آمده: زیرا زمانی که امیرالمومنین عمر رضی
( 13313السنن الکبری گونه که بیهقی )در  فرم لباس آنان طوری باشد که از مسلمانان تشخیص داده شوند. همان

 آن را روایت کرده است.  

وا :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 4 ِعدُّ
َ
مْ  ﴿َوأ ةٍ  ِمنْ  اْستََطْعت مْ  َما لَه  وَّ  بِهِ  ت ْرِهب ونَ  اْْلَيِْل  ِرَباِط  َوِمنْ  ق وَّ ِ  َعد   اّللَّ

ْم﴾ وَّك   13سوره أنفال، آیه  وََعد 

های ورزیده آماده سازید تا بدان  توانید نیروی )تیراندازی( و )از جمله( اسب جا که می برای )مبارزه با( آنان تا آن
 خدا و دشمن خویش را بترسانید. دشمن

ها را برای مبارزه با دشمنانش آماده و تربیت  دهد که اسب در کفایه االخیار آمده: خداوند متعال به اولیایش دستور می
 نمایند.

ودٌ  اْْلَيْل  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل  ْجر  : الِْقيَاَمةِ  يَْومِ  إَِلى  اْْلرَْي   نََواِصيَها ِف  َمْعق 
َ
. اِْل  َوالَْمْغنَم 

 9389بخاری 

 ها تا روز قیامت، خیر بسته شده؛ )و آن خیر،( اجر و پاداش )أخروی( و غنیمت )دنیوی( است. اسبان، در پیشانی آن

ا َوالل  هىذَ  .؟از غنیمت استفاده کنند که مسلمان نیستند پس چگونه آناندر حدیث، اسب به غنیمت تعبیر آورده شد 
ى وَ  َْعَ

َ
.َتَعاَلى أ ْعلَم 

َ
 أ
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يْدِ  ِكتَاب   بَائِِح  الصَّ  َواذلَّ

ى  ق ِدرَ  َوَما ْقَدرْ  لَمْ  َوَما 1َوَْلَِّتِه، َحلِْقهِ  ِف  فََذََكت ه   َذََكتِهِ  ََعَ ى  ي  ه   فََذََكت ه   َذََكتِهِ  ََعَ  َحيْث   َعْقر 
  2َعلَيِْه. ق ِدرَ 
چه قدرت بر ذبح آن نبود پس ذبح  بود پس ذبح او در باالی گردن و پایین آن است؛ و آنچه قدرت بر ذبح او  و آن

 آن، کشتن آن است هرگونه که توانائی بر آن پیدا شد.
 در نهایه، مغنی و اقناع در این باره اجماع بیان شده است.. 1

ِب  َعنْ 
َ
اِء، أ ََشَ بِيِه، َعنْ  الْع 

َ
وَل  يَا: ق لْت  : قَاَل  أ َما الِل، رَس 

َ
ون   أ ََكة   تَك  : قَاَل  َواللَّبَِّة؟ اْْلَلِْق  ِف  إِلَّ  اذلَّ

  فَِخِذَها ِف  َطَعنَْت  لَوْ 
َ
ْجَزأ

َ
ْْحَد   َقاَل  َعنَْك  َِل

َ
َذا: َهار ونَ  ْبن   يَِزيد   قَاَل : َمِنيعٍ  ْبن   أ وَرةِ  ِف  هى  .الَّضَّ 

 1431ضعیف، ترمذی 

باشد؟ فرمود:  گفت: گفتم: ای رسول خدا! آیا ذبح در باال یا پایین گردن نمیکند که  ابوالعشراء از پدرش روایت می

گوید: یزید بن هارون گفت: این در ضرورت است  کند. احمد بن منیع می اگر در رانش ضربه بزنی تو را کفایت می

پذیر  طریقی امکان )یعنی اصل در ذبح، باید از طریق گردن صورت پذیرد اما هرگاه حیوان رمید و گرفتن آن به هیچ

 توان آن را ذبح کرد(. نشد با ضربه زدن می

ََكة  : َعبَّاٍس  ابِْن  َعنْ : َسِعيدٌ  َوقَاَل  بِْح. انلَّْحرِ  بَاب   بخاری، .َواللَّبَّةِ  اْْلَلِْق  ِف  اذلَّ  َواذلَّ
 ذبح در باال و پایین گردن است.

َصبْنَا: قَاَل  َخِديٍج، بِْن  َرافِعِ  َعنْ . 9
َ
ٌل  َفَرَماه   بَِعريٌ  ِمنَْها َفنَدَّ  َوَغنٍَم، إِبٍِل  َنْهَب  أ ، بَِسْهمٍ  رَج   فََحبََسه 

ول   َفَقاَل  ِ  رَس  ِذهِ  إِنَّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ بِِل  لِهى َوابِدَ  اْْلِ
َ
َوابِدِ  أ

َ
مْ  فَإَِذا الْوَْحِش، َكأ  ِمنَْها َغلَبَك 

ءٌ  َكَذا بِهِ  فَاْفَعل وا ََشْ  8832بخاری  .هى

گوید: شتران و گوسفندانی را به غنیمت گرفتیم. پس از آن میان، شتری رمید. شخصی آن را با  رافع بن خدیج می

ها نوعی  وسلم فرمود: این شتران همانند حیوانات وحشی، از انسان علیه اهلل تیر زد و از پای درآورد. رسول اهلل صلی

 بر شما غلبه کرد با آن چنین انجام دهید.نفرت و وحشت دارند، هرگاه چیزی از این 



7 
 

ََكةِ  َوَكَمال   ْرَبَعة   اذلَّ
َ
ْشيَاَء: أ

َ
ومِ  َقْطع   أ . 1َوالَْمِريءِ  اْْل لْق  ْجِزئ   2َوالْوََدَجْيِ : َشيْئَانِ  ِمنَْها َوالْم 

ومِ  َقْطع    3َوالَْمِريِء. اْْل لْق 

دو شاهرگ. و کفایت کننده از آن، دو چیز است:  و ذبح کامل، چهار چیز است: قطع مجرای تنفس و مجرای غذا و
 قطع مجرای تنفس و مجرای غذا.

لِّ  اِلْصِطيَاد   َوََي وز   َعلََّمةٍ  َجارَِحةٍ  بِك  بَاِع  ِمنَ  م  رْيِ  َجَواِرِح  َوِمنْ  السِّ   4الطَّ
 شود. و شکار کردن با هر حیوان شکاری آموزش دیده از درندگان و از پرندگان شکاری جایز می

 در عبارت بعدی خواهد آمد که قطع این دو واجب است.. 1

 تر می سازد.  قطع دو شاهرگ سنت است. در تحفه، نهایه و مغنی و آمده: زیرا خروج روح را آسان. 9
وسلم  علیه اهلل کنیم، رسول اهلل صلی ایم که به حیوانات نیکی کنیم حتی زمانی که آنان را ذبح می ما مأمور شده

ى  اْْلِْحَسانَ  َكتََب  اللَ  إِنَّ فرماید:  می ِّ  ََعَ ٍء، ك  ْحِسن وا َقتَلْت مْ  فَإَِذا ََشْ
َ
ْحِسن وا َذََبْت مْ  َوإَِذا الِْقتْلََة، فَأ

َ
 فَأ

بَْح، مْ  َوْْل ِحدَّ  اذلَّ ك  َحد 
َ
، أ حْ  َشْفَرتَه  ِ  1288مسلم  .َذبِيَحتَه   فَلرْي 

گردانیده است. پس هرگاه )در جهاد و اجرای حدود( خواستید به گمان خداوند نیکی کردن را بر هر چیزی فرض  بی
قتل برسانید؛ نیکو به قتل برسانید و هرگاه حیوانی را خواستید ذبح کنید؛ نیکو ذبح کنید. و یکی از شما چاقوی خود 

 ی خود را راحت کند. را تیز کند و ذبیحه

 پذیرد. ری، حیات پایان میدر تحفه، نهایه و مغنی و آمده: زیرا با قطع حلقوم و م. 0

ل ونََك  :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 4
َ
ِحلَّ  َماَذا ﴿يَْسأ

 
مْ  أ ِحلَّ  ق ْل  لَه 

 
م   أ يِّبَات   لَك  ََكِِّبيَ  اْْلََواِرِح  ِمنَ  َعلَّْمت مْ  َوَما الطَّ  م 

نَّ  وَنه  ا ت َعلِّم  م   ِممَّ ا فََك  وا اّللَّ   َعلََّمك  ْمَسْكنَ  ِممَّ
َ
مْ  أ وا َعلَيْك  ر  ِ  اْسمَ  َواْذك   4سوره مائه، آیه  َعلَيِْه﴾ اّللَّ

پرسند چه چیزی برای آنان حالل شده است؟ بگو: بر شما چیزهای پاکیزه حالل شده است، و )نیز شکاری  از تو می
چه خدا به شما آموخته است. پس از آن  اید از آن ها آموخته کنند و شما به آن که( حیوانات شکاری شکار می

 دارند؛ بخورید و نام خدا را بر آن ببرید. ی که حیوانات شکاری برای شما نگاه مینخجیر

، اّللَّ   رَِضَ  َحاتِمٍ  بِْن  َعِديِّ  َعنْ  لْت  : قَاَل  َعنْه 
َ
: َفَقاَل  الََكِْب، َصيْدِ  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسأ

ْمَسَك  َما»
َ
، َعلَيَْك  أ ْ ْخذَ  فَإِنَّ  فَُك 

َ
وْ  ََكِْبَك  َمعَ  وََجْدَت  َوإِنْ  َذََكٌة، الََكِْب  أ

َ
 َغرْيَه ، ََكْبًا لِِكَبَِك  أ

نْ  فََخِشيَت 
َ
ونَ  أ َخَذه   يَك 

َ
، أ ْل  َفَل  َقتَلَه   َوقَدْ  َمَعه  ك 

ْ
 8438بخاری  .تَأ

داشت پس آن را بخور؛ چه برای تو نگاه  وسلم در مورد شکار سگ پرسیدم. پس گفت: آن علیه اهلل از رسول اهلل صلی
همانا شکار سگ، ذبح است. و اگر همراه سگت یا سگهایت، سگی دیگر را یافتی پس ترسیدی که سگ )بیگانه( به 

 همراه سگت، شکار را گرفته و آن را کشته باشد پس نخور.
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ائِط   ْرَبَعٌة: َتْعِليِمَها َوََشَ
َ
نْ  أ

َ
ونَ  أ رِْسلَْت  إَِذا تَك 

 
 َوإَِذا 1ِانْزََجَرْت، ز ِجَرْت  َذاَوإِ  ِاْسََتَْسلَْت، أ

ْل  لَمْ  َصيًْدا َقتَلَْت  ك 
ْ
نْ  2َشيْئًا، ِمنْه   تَأ

َ
رَ  َوأ   3ِمنَْها. ذىلَِك  َيتََكرَّ

که )حیوانی( باشد که هرگاه فرستاده شد، برود؛ و هرگاه باز داشته شد، باز داشته  و شرایط تعلیم آن، چهار است: آن

 که آن )عمل( از آن )حیوان شکاری( تکرار شود. چیزی از آن نخورد؛ و آنشود؛ و هرگاه شکاری را کشت 

ِدَمْت  فَإِنْ  ائِِط، إِْحَدى ع  َ لَّ  لَمْ  الَشَّ ، َما َُيِ َخَذتْه 
َ
نْ  إِلَّ  أ

َ
ى. َحيًّا، ي ْدرَكَ  أ  4َفي َذَّكَّ

پس اگر یکی از شرائط معدوم شد حالل نشده است چیزی که آن را گرفته است مگر زنده یافته شود پس ذبح کرده 

شود.  می
 

ََكِِّبَي: در اقناع آمده: زیرا در قران آمده:. 1 گوید: هرگاه به سگی دستور بدهی، انجام دهد و  و امام شافعی می م 

ََكِّبهرگاه آن را باز داری، باز داشته شود؛ آن سگ   است.  م 

لْت  : قَاَل  َحاتٍِم، بِْن  َعِديِّ  َعنْ . 9
َ
رَْسلَْت  إَِذا: »َفَقاَل  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  َسأ

َ
َعلَّمَ  ََكْبََك  أ  الْم 

، َفَقتََل  ْ َكَل  َوإَِذا فَُك 
َ
ْل، فََل  أ ك 

ْ
َما تَأ ْمَسَكه   فَإِنَّ

َ
ى  أ  138بخاری  .َنْفِسهِ  ََعَ

ات را فرستادی  وسلم پرسیدم، پس فرمود: هرگاه سگ تعلیم دیده علیه اهلل گوید: از رسول اهلل صلی عدی بن حاتم می

 زیرا آن را برای خود نگاه داشته است.پس شکار را کشت آن را بخور؛ و اگر آن را خورد پس نخور. 

ََكِّبزیرا در قران آمده که . 0 توان پی برد که او سگ  باشد یعنی آموزش دیده باشد و طبیعتا با یک بار نمی م 

 که چندین بار این عمل از آن مشاهده شود.  آموزش دیده و برای شکار کردن آماده شده است مگر این

ِب  َعنْ . 4
َ
، َثْعلَبَةَ  أ نَّه   اْْل َشِنِّ

َ
وَل  يَا: قَاَل  أ رِْض  إِنَّا الِل، رَس 

َ
؟ فََكيَْف  َصيٍْد، بِأ  إَِذا: قَاَل  نَْصنَع 

رَْسلَْت 
َ
ََكََّب، ََكْبََك  أ ، َفَقَتَل  الِل، اْسمَ  وََذَكْرَت  الْم  ْ ََكٍَّب، َغرْيَ  ََكنَ  َوإِنْ  فَُك  َ  م  ّكِّ ْ  فَذ  صحیح،  .فَُك 

 1323ترمذی 

گوید: ما در سرزمینی قرار داریم که حیوانات شکاری دارد؛ پس چگونه انجام دهیم؟ فرمود:  ی خشنی می ابوثعلبه

ات را فرستادی و خدا را یاد کردی و شکار کرد. پس بخور؛ و اگر سگ آموزش دیده نبود  هرگاه سگ آموزش دیده

 . )و شکار کرد اما هنوز جان داشت( و ذبح شرعی کرده شد پس بخور
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ََكة   ََت وز  وَ  لِّ  اذلَّ نِّ  إِلَّ  ََيَْرح   َما بِك  ْفِر. بِالسِّ لُّ  1َوالظُّ ِّ  َذََكة   َوََتِ ْسِلمٍ  ك  ، 2م   َوَل  3َوِكتَاِبٍّ
لُّ  . َوَل  4ََم وِسٍّ  َذبِيَحة   ََتِ   5َوثَِنٍّ

ذبح هر مسلمان و اهل کتابی شود مگر با دندان و ناخن. و  کند؛ ذبح جایز می و با هر چیزی که جراحت ایجاد می
 شود. ی مجوسی و مشرک حالل نمی شود و ذبح شده حالل می

نَّ : َمالٍِك  بِْن  َكْعِب  َعنْ . 1
َ
ةً  أ

َ
ئَِل  َِبََجٍر، َشاةً  َذََبَْت  اْمَرأ  ذىلَِك  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  فَس 

َمرَ 
َ
ْكِلَها. فَأ

َ
 8834بخاری  بِأ

وسلم در این رابطه پرسیده  علیه اهلل گوید: زنی، گوسفندی را با سنگ ذبح کرد. از رسول اهلل صلی میکعب بن مالک 
 شد پس دستور خوردن آن را صادر کرد.

ْنَهرَ  َما: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل 
َ
مَ  أ ِ  اْسم   وَذ ِكرَ  ادلَّ ، َعلَيْهِ  اّللَّ ْ نَّ  لَيَْس  فَُك  َر. السِّ ف  بخاری  َوالظُّ

0338 

 چه خون را بریزد پس بخور مگر دندان و ناخن. آن

َمْت  :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 9 رِّ م   ﴿ح  م   الَْميْتَة   َعلَيْك  يرِ  َوَْلْم   َوادلَّ ِهلَّ  َوَما اْْلِْْنِ
 
ِ  ِلَغرْيِ  أ نَْخِنَقة   بِهِ  اّللَّ  َوالْم 

يَة   َوالَْمْوق وَذة   ََتَدِّ َكَل  َوَما َوانلَِّطيَحة   َوالْم 
َ
ب ع   أ يْت ْم﴾ َما إِلَّ  السَّ  0سوره مائده، آیه  َذكَّ

چه برای غیر خدا ذبح شود،  )ای مومنان!( بر شما حرام است )خوردن گوشت( مردار، خون )جاری(، گوشت خوک، آن
هائی که  اند، آن اند و مرده شدههائی که از بلندی پرت  حیوان خفه شده، حیوانی که با کتک و شکنجه کشته شده، آن

ها  اند، مگر این که شما )مسلمانان( آن ها را خورده چه که درندگان آن اند، آن ی شاخ زدن حیوانات دیگر مرده بوسیله
 را ذبح کرده باشید.

ِحلَّ  ﴿اْْلَْومَ  :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ . 0
 
م   أ يِّبَات   لَك  ينَ  َوَطَعام   الطَّ ِ وت وا اذلَّ

 
ْم﴾ ِحل   تَاَب الْكِ  أ سوره مائده،  لَك 

 8آیه 
اند برای شما حالل  ها برای شما حالل شده و طعام کسانی که کتاب آسمانی داده شده )ای مومنان!( امروز، پاکی

 است.
 شود. ی اهل کتاب حالل است، پس مجوس شامل این آیه نمی آمده که سر بریده ی مائده سوره 8ی  آیهزیرا در . 4

ٍد، بِْن  اْْلََسِن  َعِن  َمَّ نَّ  ُم 
َ
ْهلِ  ََم وِس  إَِلى  َكتََب  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
 اْْلِْسَلَم، َعلَيِْهم   َيْعرِض   َهَجرَ  أ

ْسلَمَ  َفَمنْ 
َ
، قَِبَل  أ ْزَيةَ  َعلَيْهِ  ََضََب  ي ْسِلمْ  لَمْ  َوَمنْ  ِمنْه  ِهْم. آِكِل  َوَل  نَِسائِِهْم، نَاِكِح  َغرْيَ  اْْلِ مرسل،  َذبَاِِئِ

 11098مصنف ابن ابی شیبه 

وسلم به مجوس اهل هجر نامه نوشت و اسالم را بر آنان عرضه  علیه اهلل گوید: رسول اهلل صلی حسن بن محمد می
کاح که با زنان آنان ن کرد؛ کسی که مسلمان شد از او پذیرفت و کسی که مسلمان نشد بر او جزیه زد؛ غیر از این

 ی آنان خورده نشود. دهذبح شنشود و 
 شود. ی اهل کتاب حالل است، پس بت پرست شامل این آیه نمی دهذبح شآمده که ی مائده  سوره 8ی  آیهزیرا در . 8
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ِه، بَِذََكةِ  اْْلَِنيِ  وََذََكة   مِّ
 
نْ  إِلَّ  أ

َ
ى. َحيًّا ي وَجدَ  أ وَ  َحٍّ  ِمنْ  ق ِطعَ  َوَما 1َفي َذَّكَّ  إِلَّ  2َميٌِّت، َفه 

ورَ  ع  نْتََفعَ  الشُّ  3.َوالَْمَلبِِس  الَْمَفارِِش  ِف  بَِها الْم 

چه از زنده قطع کرده شود  شود. و آن که زنده یافته شود پس ذبح کرده می و ذبح جنین به ذبح مادرش است مگر آن

 شود. ها بهره برده می ها از آن ها و لباس پس آن مردار است مگر موهائی که در فرش

ُّ وَ فَْصٌل:  وَ  الَْعَرب   اْستََطاَبتْه   َحيَوانٍ  ك  ع   َورَدَ  َما إِلَّ  َحَلٌل، َفه  ْ ُّ  بِتَْحِريِمِه. الَشَّ  َوك 
وَ  الَْعَرب   اْستَْخبَثَتْه   َحيََوانٍ  ع   َورَدَ  َما إِلَّ  َحَراٌم، َفه  ْ   4بِإِبَاَحِتِه. الَشَّ

چه شرع به تحریم آن وارد شود. و هر حیوانی  پس آن حالل است مگر آنو هر حیوانی که عرب آن را پاک بشمارد 

 چه شرع به مباح بودن آن وارد شود. که عرب آن را خبیث و ناپاک بشمارد پس آن حرام است مگر آن

ِه. َذََكة   اْْلَِنيِ  َذََكة  : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّبُّ . 1 مِّ
 
 9393صحیح، ابوداوود  أ

 ذبح جنین، ذبح مادرش است.

وَ  َحيَّةٌ  َوِهَ  اْْلَِهيَمةِ  ِمنَ  ق ِطعَ  َما: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّبُّ . 9  3183حاکم در مستدرک  َميٌِّت. َفه 

 صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده.

 که آن حیوان زنده باشد پس آن مردار است.چه از حیوان قطع کرده شود و در حالی  آن

ْصَوافَِها ﴿َوِمنْ  :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  .3
َ
ْوَبارَِها أ

َ
ْشَعارَِها َوأ

َ
ثَاثًا َوأ

َ
 33سوره نحل، آیه  ِحٍي﴾ إَِلى  َوَمتَاًع  أ

)خداوند( از پشم و کرک و موی چهارپایان، وسایل منزل و موجبات رفاه و آسایش شما را فراهم کرده است که تا  و

 ها بهره ببرید. اید( از آن مدتی )که زنده

ِجد   َل  ﴿ق ْل  :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  .4
َ
وِحَ  َما ِف  أ

 
ًما إَِلَّ  أ َرَّ ى  ُم  ه   َطاِعمٍ  ََعَ نْ  إِلَّ  َيْطَعم 

َ
ونَ  أ وْ  َميْتَةً  يَك 

َ
 َدًما أ

وًحا وْ  َمْسف 
َ
يرٍ  َْلْمَ  أ وْ  رِْجٌس  فَإِنَّه   ِخْْنِ

َ
ِهلَّ  فِْسًقا أ

 
ِ  ِلَغرْيِ  أ رَّ  َفَمِن  بِهِ  اّللَّ  فَإِنَّ  َعدٍ  َوَل  بَاٍغ  َغرْيَ  اْضط 

ورٌ  َربََّك   148سوره أنعام، آیه  رَِحيٌم﴾ َغف 

یابم مگر مردار یا خون جاری یا گوشت  ای حرام نمی چه به من وحی شده است چیزی را بر خورنده گو: در آنب

خوک، همانا خوک نجس است یا حیوانی که برای غیر اهلل ذبح شده باشد. ولی کسی که )بعلت قحطی و نیافتن = 
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م   بَاِع  ِمنَ  َوَُيْر  و قَوِي   نَاٌب  َل   َما السِّ م   1بِِه. َيْعد  ي ورِ  ِمنَ  َوَُيْر   ََيَْرح   قَوِي   ِِمْلٌَب  َل   َما الطُّ
  2بِِه.

شود  کند. و از پرندگان حرام می چه برای آن دندان قوی است که با آن حمله می شود آن و از درندگان حرام می

 کند. چه برای آن چنگال قوی است که با آن جراحت ایجاد می آن
که )بی هیچ  ی ضرورت( تجاوز کند و بدون این که ) از سد جوع و اندازه بدون این = چیزی برای خوردن( مجبور شد

 ضرورتی بسوی آن( باز گردد، پس همانا خداوند بسیار آمرزنده و بسیار مهربان است.

در تحفه، نهایه و مغنی با اندکی اختالف در الفاظ آمده: حیوانی که در مورد حالل یا حرام بودن آن، نصی از قران، 

سنت و اجماع نیامده و در شرع، امر به کشتن آن نشده؛ اگر اهل یسار و رفاهیت از عرب غیر از محتاجین و 

اپاک بدانند پس آن ناپاک است، زیرا خداوند، حالل مضطرین آنان، آن را پاک بدانند پس پاک است و اگر آن را ن

لُّ فرماید:  بودنِ گوشت را به پاکی و حرام بودنِ آن را به ناپاکی مرتبط دانسته است، )خداوند می ِ م   ﴿َوُي   لَه 
يِّبَاِت  م   الطَّ َرِّ   (183سوره أعراف، آیه  اْْلَبَائَِث﴾ َعلَيِْهم   َوُي 

 گرداند. ها را بر آنان حرام می کند و ناپاکی ها را برایشان حالل می و پاکیزه

شود که پاک دانستن یا ناپاک دانستن از طرف تمامِ مردم دنیا منظور نیست زیرا به خاطر  و با عقل فهمیده می

شود  ها، عادتاً غیر ممکن است که تمام مردم دنیا در آن اتفاق داشته باشند پس مشخص می اختالف طبایع و سلیقه

اند و  ی اول، آنان مخاطب قران اند. و عرب به این بعض، اولی هستند؛ زیرا در وهله یه، بعضی از مردمکه منظور آ

 وسلم در میان آنان مبعوث شده است.  علیه اهلل دین اسالم عربی است و رسول اهلل صلی

ِب  َعنْ . 1
َ
نَّ : »َعنْه   اّللَّ   رَِضَ  َثْعلَبَةَ  أ

َ
وَل  أ ِ  رَس  ْكِل  َعنْ  َنَهى  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
ِّ  أ  ِمنَ  نَاٍب  ِذي ك 

بَاِع   8803بخاری  .السِّ

 از خوردنِ گوشتِ هر صاحب دندان قوی از درندگان، نهی کرد. وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

ول   َنَهى : قَاَل  َعبَّاٍس، ابِْن  َعِن . 9 ِّ  َعنْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  بَاِع، ِمنَ  نَاٍب  ِذي ك   َوَعنْ  السِّ
 ِّ رْيِ  ِمنَ  ِِمْلٍَب  ِذي ك   1204مسلم  .الطَّ

از خوردنِ گوشتِ هر صاحب دندان قوی از درندگان، و از خوردن گوشتِ هر صاحبِ  وسلم علیه اهلل صلیرسول اهلل 

 چنگالِ قوی از پرندگان، نهی کرد.
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لُّ  ْضَطرِّ  َوَُيِ نْ  الَْمْخَمَصةِ  ِف  لِلْم 
َ
َل  أ ك 

ْ
َمةِ  الَْميْتَةِ  ِمنَ  يَأ َحرَّ دُّ  َما الْم  . بِهِ  يَس  ه   1َرَمق 

 ی آن سد رمقش کند. چه بوسیله که از مردار حرام بخورد آن و برای  ناچار در شدت گرسنگی حالل است آن

َمك   َحَلَلِن: َوَميْتَتَانِ  َحال   الَْكِبد   َحَلَلِن: وََدَمانِ  َواْْلََراد ، السَّ  2.َوالطُّ

 اند: جگر و اسپرز. اند: ماهی و ملخ، و دو خون حالل و دو مردار حالل

 

رَّ  ﴿َفَمِن  :َتَعاَلى  ِلَقْوِلِ  .1 َ  إِنَّ  َعلَيْهِ  إِْثمَ  فََل  َعدٍ  َوَل  بَاٍغ  َغرْيَ  اْضط  ورٌ  اّللَّ أنعام، آیه سوره  رَِحيٌم﴾ َغف 

148 

( ضرورت ی اندازه و جوع سد از)  که این بدون شد مجبور( خوردن برای چیزی کسی که )بعلت قحطی و نیافتن

 بسیار خداوند همانا پس هیچ گناهی بر او نیست، بازگردد،( آن بسوی ضرورتی هیچ بی) که این بدون و کند تجاوز

  .است مهربان بسیار و آمرزنده

﴾ِلَقْوِلِ . 9 ه  ْم َصيْد  اْْلَْحِر َو َطعام  ِحلَّ لَك 
 
: ﴿أ   21سوره مائده، آیه:  تَعاَلى

 صید دریا و طعام آن برای شما حالل گردانده شده است. 

ول   قاَل  وَ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ور   ه  ه   12، ترمذى30صحیح. أبوداوود  .َميْتَت ه   اْْلِلُّ  َماؤ ه ، الطَّ

 دریا پاک است و مردار آن حالل است.آب 

ِب  بِْن  اللِ  َعبْدِ  َعنْ 
َ
، أ ْوََفى

َ
ولِ  َمعَ  َغَزْونَا: قَاَل  أ ل   َغَزَواٍت  َسبْعَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس  ك 

ْ
 نَأ

 1289مسلم  اْْلََراَد.

 خوردیم. میوسلم هفت غزوه انجام دادیم، ملخ را  علیه اهلل رسول اهلل صلیهمراه 

ول   ِحلَّْت  :وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّلٰلِ  قاَل رَس 
 
مْ  أ ا وََدَماِن، َميْتَتَانِ  لَك  مَّ

َ
، فَاْْل وت   الَْميْتَتَاِن، فَأ  َواْْلََراد 

ا مَّ
َ
َماِن، َوأ . فَالَْكِبد   ادلَّ َحال    0014صحیح. ابن ماجه  َوالطِّ

 گردانده شده، اما دو مردار: ماهی و ملخ و اما دو خون: جگر و اسپرز است.برای شما دو خون و دو مردار حالل 
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ْضِحيَة  وَ فَْصٌل: 
 
نَّةٌ  اِْل َدٌة. س  َؤكَّ ِْزئ   1م  ِن، ِمنَ  اْْلََذع   ِفيَها َوَي 

ْ
أ  الَْمْعِز، ِمنَ  َواثلَِّنُّ  الضَّ

بِِل، ِمنَ  َواثلَِّنُّ    2اْْلََقِر. ِمنَ  َواثلَِّنُّ  اْْلِ
ای )دوساله( از بز و دندان  ساله( از میش و دندان افتاده ای )یک سنت موکد است. و در آن، دندان افتاده و قربانی

 کند. ای )دوساله( از گاو کفایت می ساله(  از شتر و دندان افتاده ای )پنج افتاده
ِْزئ   اة   َسبَْعٍة، َعنْ  َواْْلََقَرة   َسبَْعٍة، َعنْ  اْْلََدنَة   َوَت    3َواِحٍد. َعنْ  َوالشَّ

 کند. و شتر از هفت نفر و گاو از هفت نفر و گوسفند از یک نفر کفایت می
ْيت مْ  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  قَاَل انلَِّبُّ . 1

َ
ِة، ِذي ِهَلَل  َرأ َرادَ  اْْلِجَّ

َ
مْ  َوأ ك  َحد 

َ
نْ  أ

َ
، أ َ  ي َضحِّ

ْظَفارِهِ. َشْعِرهِ  َعنْ  فَلْي ْمِسْك 
َ
 1233مسلم  َوأ

 هایش را نگیرد. هرگاه هالل ماه ذی الحجه را دیدید و یکی از شما اراده کرد که قربانی کند پس موها و ناخن

قربانی را به  وسلم علیه اهلل صلیدر کفایه االخیار آمده: وجه داللت آن، این است که اگر أضحیه واجب بود رسول اهلل 

کرد زیرا در أمور واجب، حق اراده و اختیار از فرد سلب شده و باید آن را انجام  ی شخص واگذار نمی مشیئت و اراده

 داد.

 گونه که در مجموع نقل شده است. در مغنی آمده: به اجماع، همان. 9

ْقبَةَ  َعنْ  ، َعِمرٍ  بِْن  ع  ْصَحابِهِ  َبْيَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قََسمَ : قَاَل  اْل َهِنِّ
َ
 َفَصارَْت  َضَحايَا، أ

ْقبَةَ  لْت   َجَذَعٌة، ِلع  وَل  يَا: َفق  ، رَس  ِ  8843بخاری  .بَِها َضحِّ : قَاَل  َجَذَعٌة؟ ِل  َصارَْت  اّللَّ

تقسیم کرد. پس گوسفند یک ، حیوانات أضحیه را میان یارانش وسلم علیه اهلل صلیگوید: رسول اهلل  عقبه بن عامر می

ساله، سهم من گردید. من گفتم: ای رسول خدا! گوسفند یک ساله سهم من گردیده است. ایشان فرمودند: با آن 

 قربانی کن.

ولِ  َمعَ  ََنَْرنَا: »قَاَل  الِل، َعبْدِ  بِْن  َجابِرِ  َعنْ . 0  َعنْ  اْْلََدنَةَ  اْْل َديِْبيَةِ  َعمَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 
 1013مسلم  .«َسبَْعةٍ  َعنْ  َواْْلََقَرةَ  َسبَْعٍة،

شتر را از  وسلم علیه اهلل صلیی( حدیبیه همراه رسول اهلل  گوید: ما در سال )ششم هجری در غزوه جابر بن عبداهلل می

 هفت نفر و گاو را از هفت نفر قربانی کردیم.



14 
 

ْرَبعٌ 
َ
ِْزئ   َل  َوأ َحايَا: ِف  َت  َها، اْْلَيِّ   َوالَْعرَْجاء   َعَور َها، اْْلَيِّ   الَْعْوَراء   الضَّ  َوالَْمِريَضة   َعرَج 

َها، اْْلَيِّ   َُّها َذَهَب  الَِّت  َوالَْعْجَفاء   َمَرض  َزاِل. ِمنَ  1ِم    2الْه 
و لنگی که لنگی آن آشکار  چشمی که کوری آن آشکار باشد؛ کنند: تاک ها کفایت نمی و چهار )حیوان( در قربانی

 باشد؛ و بیماری که مریضی آن آشکار باشد؛ و الغری که از الغری، چربی استخوان آن رفته باشد.

ِْزئ   ، َوَي  ور   3اْْلَِِصُّ ، َوالَْمْكس    4الَْقْرن 
 کند.  و حیوان خایه کشیده )اخته( و شاخ شکسته کفایت می

ّخ[]. 1 جا به معنای پیه  چندین معانی دارد از جمله: مغز استخوان، مغز سر، چشم، پیه، زبده، ناب و خالص. در این م 

خُّ د ْهن  الِْعَظاِم.است. در مغنی آمده:  خُّ د ْهن  الِْعَظاِم، يَْشَمل  َغرْيَ  ی جمل بر شرح منهج آمده: در حاشیه َوالْم  َوالْم 
ِس.

ْ
أ خُّ الِْعَظاِم.شجاع آمده:  در النهایه شرح ابی الرَّ َو م  و  الَِّت َل َْلَْم لََها.در تحفه الحبیب چنین تفسیر شده:  وَه 

 دهد.  حدیث آتی نیز بر آن داللت می

َحايَا ِمنَ  ََي وز   َل : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل . 9 ْرَبٌع: الضَّ
َ
 َوالَْعرَْجاء   َعَور َها، اْْلَيِّ   الَْعْوَراء   أ

َها، اْْلَيِّ   َها، اْْلَيِّ   َوالَْمِريَضة   َعرَج   8291صحیح، ابن حبان  .نِْق ت   َل  الَِّت  َوالَْعْجَفاء   َمَرض 

چشمی که کوری آن واضح باشد، لنگی که لنگی آن واضح باشد، بیماری  شود: تاک ها چهار مورد جایز نمی از قربانی
 و الغری که چربی استخوان آن رفته باشد.  که بیماری آن واضح باشد،

وْ  َعئَِشَة، َعنْ . 0
َ
ِب  َعنْ  أ

َ
َريَْرَة، أ نَّ  ه 

َ
وَل  أ ِ  رَس  َرادَ  إَِذا ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
نْ  أ

َ
، أ َ  ي َضحِّ

، َكبَْشْيِ  اْشََتَىى  ، َعِظيَمْيِ ، َسِمينَْيِ قَْرَنْيِ
َ
ْملََحْيِ  أ

َ
وَءيِْن، أ َما فََذبَحَ  َموْج  َحَده 

َ
ِتِه، َعنْ  أ مَّ

 
 لَِمنْ  أ

، َشِهدَ  ِ ٍد، َعنْ  اْْلَخرَ  وََذبَحَ  بِاْْلََلِغ، َل   وََشِهدَ  بِاتلَّوِْحيِد، ّلِلَّ َمَّ دٍ  آلِ  َوَعنْ  ُم  َمَّ  ُم 
 0199صحیح، مسند احمد  وََسلََّم. َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ 

ی نرِ بزرگ، فربه، شاخدار، سیاه و سفید و  خواست که قربانی کند، دو بَرّه م هرگاه میسل و علیه اهلل رسول اهلل صلی
کرد  و یکی از آن دو را از طرف أمت خویش، کسانی که به یکتائی خداوند شهادت دادند  خایه کشیده خریداری می

و از آل خویش ذبح و شهادت دادند که ایشان دعوت خویش را به مردم رساندند؛ و دیگری از طرف خودشان 
 نمودند.  

َجيَّةَ  َعنْ . 4 ، قَاَل  بِْن  ح  وَرة  : ق لْت  ِلَعِلٍّ : َعِديٍّ َس  لَ : قَاَل  َقْرِن،الْ  َفَمْكس 
ْ
ِمْرنَا، بَأ

 
وْ  أ

َ
َمَرنَا أ

َ
ول   أ  رَس 

نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ 
َ
ذ َنْيِ  الَْعيْنَْيِ  نَْستََْشَِف  أ

 
 1830حسن، ترمذی  .َواِْل

گوید: به امیرالمومنین علی بن ابی طالب گفتم: شاخ شکسته چطور؟ )آیا در أضحیه کفایت  حجیه بن عدی می
که به دو چشم و دو گوش  سلم به ما امر نمود آن و علیه اهلل کند؟( گفت: اشکالی ندارد، امر شدیم یا رسول اهلل صلی می

 با دقت نگاه کنیم. 
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ِْزئ   َوَل  وَعة   َت  ذ نِ  الَْمْقط 
 
نَِب. 1اِْل   2َواذلَّ

 کند. ی گوش و دُم کفایت نمی و قطع شده

بِْح  َوَوقْت   وِب  إَِلى  3الِْعيدِ  َصَلةِ  َوقِْت  ِمنْ  اذلَّ ر  ْمِس  غ  يَّامِ  آِخرِ  ِمنْ  الشَّ
َ
يِق. أ   4التََّْشِ

 و وقت قربانی از وقت نماز عید تا غروب خورشید از آخر ایام تشریق است.

 

 

 

ِّ  َعنْ . 1 ِب  بِْن  ََعِ
َ
ول   َنَهى : قَاَل  َعنْه   اّللَّ   رَِضَ  َطاِلٍب، أ ِ  رَس  نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ

َ
ى  أ  ي َضّحَّ

َقابَلَةِ  َدابََرةِ  بِالْم  وْ  َوالْم 
َ
قَاءَ  أ وْ  ََشْ

َ
وْ  َخْرقَاءَ  أ

َ
صحیح دانسته و ذهبی با او  3801حاکم در مستدرک  .َجْدَعءَ  أ

 موافقت نموده. 

سلم نهی نمود حیوانی قربانی شود که گوشش از جلو قطع شده و آویزان باشد؛ و حیوانی که  و علیه اهلل رسول اهلل صلی

یا بینی گوشش از پشت قطع شده و آویزان باشد؛ یا گوشش از طول شق شده باشد؛ یا گوشش سوراخ شده باشد؛ 

 بریده باشد.

 در اقناع آمده: زیرا در نقص گوشت، تاثیر دارد.. 9

َلةِ  َقبَْل  َذبَحَ  َمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل . 0 َما الصَّ َلةِ  َبْعدَ  َذبَحَ  َوَمنْ  نِلَْفِسِه، يَْذبَح   فَإِنَّ  الصَّ
ه   َتمَّ  َفَقدْ  ك  َصاَب  ن س 

َ
نَّةَ  َوأ ْسِلِميَ  س   8881بخاری  .الْم 

هر کس قبل از نماز عید، ذبح کند همانا برای خودش ذبح کرده و هر کس بعد از نماز عید، ذبح کند همانا عبادتش 

 را تکمیل نموده و به سنت مسلمانان اصابت نموده است.
ُّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل . 4 يَّامِ  ك 

َ
يِق  أ  11381صحیح لغیره، مسند احمد  .َذبْحٌ  التََّْشِ

 تمام ایام تشریق وقت قربانی است.
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بِْح  ِعنْدَ  َوي ْستََحبُّ  ْشيَاءَ  ََخَْسة   اذلَّ
َ
،: أ َلة   1التَّْسِميَة   َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبِّ  ََعَ  َوالصَّ

  2وََسلََّم،
 وسلم، علیه اهلل گفتن، و فرستادن صلوات بر نبی اکرم صلیشود: بسم اهلل  و هنگام ذبح پنج چیز مستحب می

: ﴿فََك  وا. 1 ا ِلَقْوِلِ تَعاَلى ِ  اْسم   ذ ِكرَ  ِممَّ  113سوره انعام، آیه: َعلَيِْه﴾  اّللَّ

 آن چه نام خدا بر آن برده شد؛ بخورید.

نٍَس، َعنْ 
َ
ْملََحْيِ  بَِكبَْشْيِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َضّحَّ : قَاَل  أ

َ
، أ قَْرَنْيِ

َ
َما أ ى  بِيَِدهِ، َذََبَه   وََسّمَّ

، َ ى  رِْجلَه   َووََضعَ  َوَكَبَّ  8818بخاری  .ِصَفاِحِهَما ََعَ

های خویش آن دو را ذبح نمود و  دو بَرّه نرِ سیاه و سفید، شاخدار قربانی کرد و با دست سلم و علیه اهلل صلیل اهلل رسو

 نام خدا برد و تکبیر گفت و پای خویش را بر گردن آن دو گذاشت.

 دهد: این حدیث بسم اهلل آوردن را از وجوب به سنت چرخ می
وَل  يَا: قَال وا: قَالَْت  َعئَِشَة، َعنْ  ، رَس  ِ نَا َها إِنَّ  اّللَّ قَْواًما ه 

َ
مْ  َحِديٌث  أ ه  ت ونَا بَِِشٍْك، َعْهد 

ْ
 بِل ْحَمانٍ  يَأ

ونَ  نَْدِري َل  ر  ِ  اْسمَ  يَْذك  مْ  َعلَيَْها اّللَّ
َ
وا: قَاَل  َل، أ ر  ْنت م   اْذك 

َ
، اْسمَ  أ ِ  3023بخاری  .َوُك  وا اّللَّ

اند؛  و به شرک نزدیک  اقوامی هستند که تازه مسلمانجا  گوید: گفتند: ای رسول خدا! همانا آن منین عایشه میام المو

آورند یا نه؟ ایشان فرمودند: شما نام خدا  دانیم آنان )هنگام ذبح( نام خدا را می آورند. ما نمی هائی می به نزد ما گوشت

 را ببرید و بخورید.

سایر موارد که هرگاه نام خدا برده در کفایه االخیار آمده: امام شافعی بر مستحب بودن آن نص آورده به قیاس بر . 9

 شود. شود نام پیامبرش نیز برده می

: ﴿َوَرَفْعنَا لََك ِذْكَرَك﴾  4سوره شرح، آیه:  ِلَقْوِلِ تَعاَلى

 ی تو را بلند کردیم. و آوازه

تَاِن : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل 
َ
، أ يل  ول   َوَربََّك  َرّبِّ  إِنَّ : َفَقاَل  ِجَْبِ  ِذْكَرَك؟ َرَفْعت   َكيَْف : لََك  َيق 

ْعلَم   اّللَّ  : قَاَل 
َ
، در آن دراج بن سمعان وجود دارد که 0039صحیح ابن حبان  .مع ذ ِكْرَت  ذ ِكْرت   إَِذا: قَاَل . أ

 اند. یحیی بن معین و ابن حبان او را ثقه دانسته اما بعضی او را ضعیف دانسته
سلم فرمود: جبریل علیه السالم نزد من آمد و گفت: پروردگار من و پروردگار تو، به تو  و علیه اهلل صلیرسول اهلل 

سلم گفت: اهلل داناتر است. )جبریل علیه  و علیه اهلل ات را بلند کردم؟ رسول اهلل صلی دانی( چگونه آوازه گوید: )آیا می می
 شود. برده شود نام تو نیز برده میالسالم گفت:( اهلل عزوجل فرمود: هرگاه نام من 

در الدر المنثور روایات مختلفی از ابن عباس، مجاهد، قتاده، محمد بن کعب، ضحاک و حسن بصری در این رابطه 
 شود. فرماید: هرگاه نام من برده شود نام تو نیز برده می اند: خداوند متعال می آمده که ایشان چنین تفسیر کرده
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، 1الِْقبْلَِة، َواْسِتْقبَال   َعء   2َواتلَّْكِبري   3بِالَْقب وِل. َوادلُّ

و رو به قبله کردن، و تکبیر گفتن، و دعا به قبولی.
 

، َعبْدِ  بِْن  َجابِرِ  َعنْ . 1 ِ نَّ  اّللَّ
َ
وَل  أ ِ  رَس  ، الِْعيدِ  يَْومَ  َذبَحَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اّللَّ  ِحيَ  قَاَل  ث مَّ  َكبَْشْيِ

َما َهه  ْهت   إِنِّ : »وَجَّ ي وَْجِهَ  وَجَّ ِ َماَواِت  َفَطرَ  لَِّلَّ رَْض  السَّ
َ
نَا َوَما َحِنيًفا َواِْل

َ
كِيَ  ِمنَ  أ َْشِ  َصَلِت  إِنَّ  الْم 

ِك  ِ  َوَمَماِت  َوَُمْيَايَ  َون س  يَك  َل  الَْعالَِميَ  رَبِّ  ّلِلَّ لَِك  َل   ََشِ ِمْرت   َوبِذى
 
نَا أ

َ
ل   َوأ وَّ

َ
ْسِلِميَ  أ ِ  ِمْسِب الْم   اّللَّ   اّللَّ

ْكََب  
َ
مَّ  أ دٍ  ِمنْ  َولََك  ِمنَْك  اللَّه  َمَّ تِهِ  ُم  مَّ

 
 9322اسناده صحیح، صحیح ابن خزیمه  .«َوأ

 ی نَر را ذبح نمود و زمانی که آن دو را رو به طرف قبله خواباند، فرمود: روز عید، دو بَرّه سلم و علیه اهلل صلیل اهلل رسو
ْهت   إِنِّ  ... وَجَّ  وَْجِهَ

نٍَس، َعنْ . 9
َ
ْملََحْيِ  بَِكبَْشْيِ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  َضّحَّ : قَاَل  أ

َ
، أ قَْرَنْيِ

َ
َما أ ى  بِيَِدهِ، َذََبَه   وََسّمَّ

، َ ى  رِْجلَه   َووََضعَ  َوَكَبَّ  8818بخاری  .ِصَفاِحِهَما ََعَ

های خویش آن دو را ذبح نمود  ی نرِ سیاه و سفید، شاخدار قربانی کرد و با دست دو بَرّه سلم و علیه اهلل صلیل اهلل رسو
 و نام خدا برد و تکبیر گفت و پای خویش را بر گردن آن دو گذاشت.

نَّ  َعئَِشَة، َعنْ  .0
َ
وَل  أ َمرَ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

َ
قَْرنَ  بَِكبٍْش  أ

َ
  أ

 
 َسَواٍد، ِف  َويََْب ك   َسَواٍد، ِف  َيَطأ

ر   ِتَ  َسَواٍد، ِف  َوَينْظ 
 
َ  بِهِ  فَأ ، يَا: »لََها َفَقاَل  بِِه، ِْل َضحِّ ْديَةَ  َهل ّمِّ  َعئَِشة   ،«َِبََجرٍ  اْشَحِذيَها: »قَاَل  ث مَّ  ،«الْم 

َخَذَها، ث مَّ : َفَفَعلَْت 
َ
َخذَ  أ

َ
، الَْكبَْش  َوأ ْضَجَعه 

َ
، ث مَّ  فَأ مَّ  الِل، بِاْسمِ : »قَاَل  ث مَّ  َذََبَه  ٍد، ِمنْ  َتَقبَّْل  اللٰه  َمَّ  َوآلِ  ُم 

ٍد، َمَّ ةِ  َوِمنْ  ُم  مَّ
 
ٍد، أ َمَّ ى  ث مَّ  ُم   1213مسلم  .«بِهِ  َضّحَّ

ی نرِ شاخداری که پاها، شکم و اطراف چشمش سیاه باشد؛ آورده شود.  دستور داد بَرّه سلم و علیه اهلل صلیل اهلل رسو
پس آورده شد که ایشان آن را ذبح نماید. ایشان به عایشه فرمودند: ای عایشه! چاقو را بیاور. سپس فرمودند: آن را 

ا گرفت و بَرّه را گرفت و به یک پهلو آن ر سلم و علیه اهلل صلیبا سنگ، تیز کن. عایشه انجام داد. سپس رسول اهلل 

مَّ  الِل، بِاْسمِ خواباند و برای ذبح آماده کرد؛ سپس فرمود:  ٍد، ِمنْ  َتَقبَّْل  اللٰه  َمَّ ٍد، َوآلِ  ُم  َمَّ ةِ  َوِمنْ  ُم  مَّ
 
 أ

ٍد، َمَّ  سپس آن را ذبح کرد. ُم 

ِ  َعبْدِ  َعنْ  َما اّللَّ   رَِضَ  َعبَّاٍس، بِْن  اّللَّ نَّه   َعنْه 
َ
ول  : قَاَل  أ وا: َوَتَعاَل  َتبَارَكَ  اّللَّ   َيق  ر  ِ  اْسمَ  ﴿اْذك   َعلَيَْها اّللَّ

﴾ ى  ِقيَاًما: »قَاَل  َصَوافَّ ولَةً  قََوائِمَ  ثََلِث  ََعَ ِ  ِمْسِب َمْعق  ْكََب   َواّللَّ   اّللَّ
َ
مَّ  أ حاکم در مستدرک  .َوإَِْلَْك  ِمنَْك  اللَّه 

 بر شرط بخاری و مسلم صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده. 3831

وا فرماید: گوید: خداوند متعال می عنهما می اهلل ابن عباس رضی ر  ِ  اْسمَ  ﴿اْذك  ﴾ َعلَيَْها اّللَّ )در تفسیر این  َصَوافَّ

ِ  ِمْسِبسته شده؛ آیه چنین( گفت: در حالی که شتر بر سه پا ایستاده و یک پای آن ب ْكََب   َواّللَّ   اّللَّ
َ
مَّ  أ  ِمنَْك  اللَّه 

 گوید. می َوإَِْلَْك 
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ل   َوَل  ك 
ْ
ْضِحيَةِ  ِمنَ  َشيْئًا الْم َضحِّ  يَأ

 
وَرِة. اِْل ل   1الَْمنْذ  ك 

ْ
ِع  ِمنَ  َوَيأ تََطوِّ  يَِبيع   َوَل  2بَِها. الْم 

ْضِحيَِة. ِمنَ 
 
َقَراءَ  َوي ْطِعم   3اِْل  4.َوالَْمَساِكيَ  الْف 

فروشد. و  خورد. و از )چیزی از( قربانی نمی خورد. و از )قربانی( سنت می قربانی کننده، چیزی از قربانی نذر شده نمی

خوراند. به محتاجین و مستمندان می
 

شود؛  های جبران در حج که با ارتکاب محذورات، بر شخص واجب می زیرا نذر واجب است پس همانند خون. 1

 ماند. می
: ﴿فََك  وا. 9 وا ِمنَْها ِلَقْوِلِ تَعاَلى ْطِعم 

َ
 93سوره حج، آیه:  الَْفِقرَي﴾ اْْلَائَِس  َوأ

 پس خودتان از )قربانی( بخورید و بینوایان مستمند را بخورانید.

: ﴿فَإَِذا ن وب َها وََجَبْت  ِلَقْوِلِ تَعاَلى وا ِمنَْها فََك  وا ج  ْطِعم 
َ
﴾وَ  الَْقانِعَ  َوأ ْعََتَّ  01سوره حج، آیه:  الْم 

و هنگامی که به پهلوهایشان افتادند، خودتان )اگر خواستید( از آن بخورید و به فقیر مستمندی که دست دراز 

 کند؛ بخورانید. کند و به فقیر مستمندی که دست دراز می نمی
ْعَطىى  ث مَّ  بِيَِدهِ، وَِستِّيَ  ثََلثًا َفنََحرَ  الَْمنَْحِر، إَِل  انَْصََف  َعْن َجابٍِر، َقاَل: ث مَّ 

َ
، َما َفنََحرَ  َعِليًّا، أ  َغََبَ

َكه   َْشَ
َ
َمرَ  ث مَّ  َهْديِِه، ِف  َوأ

َ
ِّ  ِمنْ  أ ِعلَْت  بِبَْضَعٍة، بََدنَةٍ  ك  ِبَخْت، قِْدٍر، ِف  فَج  َكَل  َفط 

َ
 َْلِْمَها ِمنْ  فَأ

َبا  1913مسلم . َمَرقَِها ِمنْ  َوََشِ

سلم به محل سربریدن شتران قربانی رفت. پس با دستان مبارک خویش، شصت و  و علیه اهلل سپس رسول اهلل صلی

چه باقی ماند علی بن ابی طالب نَحر کرد. و او را در  سه شتر را نَحر کرد سپس به دست علی بن ابی طالب داد و آن

ها پخته شد. پس  ر دیگی قرار دهند. گوشتخویش شریک ساخت. سپس امر نمود گوشت هر شتری را د  قربانی

 رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم و علی بن ابی طالب از گوشت آن خوردند و از آب گوشت آن نوشیدند. 

، َعنْ . 0 ٍّ َمَرِِن : قَاَل  ََعِ
َ
ول   أ نْ  وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  اللِ  رَس 

َ
ق ومَ  أ

َ
ى  أ نْ  ب ْدنِِه، ََعَ

َ
َق  َوأ تََصدَّ

َ
 بِلَْحِمَها أ

ل وِدَها ِجلَِّتَها، وَج 
َ
نْ  َوأ

َ
ْعِطيَ  َل  َوأ

 
ارَ  أ  1013مسلم . ِمنَْها اْْلَزَّ

که گوشت، پوست و پاالن آن  سلم مرا امر نمود که بر شتران قربانی ایشان نظارت کنم و آن و علیه اهلل رسول اهلل صلی

 دهم. که چیزی از آن را به قصاب ن را صدقه بدهم و آن

نویسد: زیرا دادن گوشت قربانی به قصاب، عوض از عمل اوست پس در معنای  امام نووی در شرح صحیح مسلم می

 باشد و این جایز نیست. فروش جزئی از آن می

 که گذشت. 1013مسلم و حدیث ی حج  سوره 01و93های  آیهدلیل آن . 4
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ْستََحبٌَّة. َوالَْعِقيَقة  فَْصٌل:  بِيَحة   َوِهَ  1م  َلمِ  َعِن  َوَيْذبَح   2َسابِِعِه. يَْومَ  الَْمْول ودِ  َعِن  اذلَّ  الْغ 
َقَراءَ  َوي ْطِعم   3َشاٌة. اْْلَاِرَيةِ  وََعِن  َشاتَانِ   4.َوالَْمَساِكيَ  الْف 

یک و عقیقه سنت است. و آن، ذبح شده از طرف نوزاد در روز هفتم است. و از پسر بچه، دو گوسفند و از دختر بچه، 

 دهد. کند. و به فقرا و مستمندان طعام می گوسفند ذبح می

 

 

 

دِلَ  َمنْ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل . 1 َحبَّ  َودَلٌ  َل   و 
َ
نْ  فَأ

َ
َك  أ ْك  َعنْه   يَنْس  َلمِ  َعِن  فَلْيَنْس   الْغ 

ََكفِئَتَاِن، َشاتَانِ   9349حسن، ابوداوود  .َشاةٌ  اْْلَاِرَيةِ  وََعِن  م 

کسی که برای او فرزندی بدنیا آمد و دوست داشت که برای او ذبح کند پس از پسر بچه دو گوسفند هم سن و از 

 دختر بچه یک گوسفند را عقیقه کند.

 ؛ اگر عقیقه واجب بود«اگر دوست داشت برای فرزندش ذبح کند»سلم در این روایت فرمود:  و علیه اهلل رسول اهلل صلی

 کرد زیرا واجب، امر الزم و حتمی است. سلم به دوست داشتن شخص موکول نمی و علیه اهلل رسول اهلل صلی

ُّ : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل . 9 َلمٍ  ك  ْلَق   َسابِِعهِ  يَْومَ  َعنْه   ت ْذبَح   بَِعِقيَقِتهِ  رَِهينَةٌ  غ  ى  َوُي   .َوي َسّمَّ
 9303صحیح، ابوداوود 

شود و نام نهاده  شود و سرش تراشیده می اش است. در روز هفتم از طرف او ذبح می ای در گرو عقیقه هر بچه
 شود. می

َلمِ  ِف : وََسلَّمَ  َعلَيْهِ  الل   َصّلَّ  انلَِّبُّ  قَاَل . 0 تَاِن، َشاتَانِ  الْغ 
َ
ََكفَأ  4918صحیح، نسائی  .َشاةٌ  اْْلَاِرَيةِ  َوِف  م 

 در پسر بچه، دو گوسفند هم سن و در دختر بچه، یک گوسفند عقیقه است.

 شود شارع تأکید فرموده که گوشت آن به فقرا و مستمندان داده شود. ی مواردی که خون ریخته می زیرا در همه. 4
ى وَ هىذَ  َْعَ

َ
.ا َوالل  َتَعاَلى أ ْعلَم 

َ
 أ


